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VINHO TINTO | RED WINE QUINTA DA FERRADOSA 

 

 
 

 
Vinificação: Todo o vinho é fermentado na adega da 
Quinta da Ferradosa. Todas as uvas são pisadas a pé em 
lagares tradicionais antes da fermentação em cubas de 
aço inox (5,000 kgs). Os vinhos são tirados a limpo para 
barricas novas de carvalho francês, de 225 litros, 
provenientes de diversas tanoarias (Taransaud, Seguin 
Moreau, Nadalié e François Fréres), onde se processa a 
fermentação maloláctica. Todos os vinhos estagiam 
depois durante 15 meses em barricas de carvalho francês 
(75% de barricas novas e 25% de barricas de um ano), 
sendo os diferentes lotes obtidos de cada fermentação 
mantidos completamente separados até à composição do 
lote final, cerca de um mês antes do engarrafamento. 
 
Notas de Prova: Demonstra um nariz muito concentrado 
com alguma frescura. Na boca tem muita fruta vermelha 
como morangos e framboesas aleados a notas florais. Os 
taninos estão bem presentes, e trazem ao vinho uma 
estrutura marcante. 
 
Vai bem com…. Caça, como javali, coelho e lebre. 
 
 
Castas: Touriga Nacional, Touriga Franca. 
 
Região: Douro, Portugal 
 
Enologia: Cristiano Van Zeller 

 
Teor Alcoólico: 13,4% 
 
Acidez Total: 5,2 g/L 
 
Açúcar Residual: 0,6 g/L 
 

 

Vinification: All the wine is fermented in the cellar of 

Quinta da Ferradosa. All the grapes are foot trodden in 

traditional lagares before fermentation in stainless steel 

vats (5,000 kgs). The wines are then racked off to new 

French oak barrels of 225 litres from various cooperages 

(Taransaud, Seguin Moreau, Nadalié and François Fréres) 

where malolactic fermentation takes place. All the wines 

are then aged for 15 months in French oak barrels (75% 

new barrels and 25% one year old barrels), the different 

batches obtained from each fermentation being kept 

completely separate until the composition of the final 

batch, about a month before bottling. 

Tasting Notes: It shows a very concentrated nose with 

some freshness. In the mouth it has a lot of red fruit like 

strawberries and raspberries combined with floral notes. 

The tannins are very present, and give the wine an 

outstanding structure. 

It goes well with… Game, such as wild boar, rabbit and 

hare. 

 

Grape Varieties: Touriga Nacional, Touriga Franca. 
 
Region: Douro, Portugal 
 
Oenology: Cristiano Van Zeller 
 
Alcohol Content: 13,4% 
 
Total Acidity: 5,2 g/L 
 
Residual Sugar: 0,6 g/L 
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